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Geacht college, 

Hierbij stuur ik u onze zienswijze omtrent de bezuinigingen die staan aangegeven in het nieuwe 
accommodatiebeleid. 

Met vriendelijke groet, 

Quirien van Trigt 
Secretaris Stichting Bestuur Mult i treffer 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 1 SEP 2015 

AFD: 

ï 



Stichting Bestuur Mult i treffer 
Willem ' t Hartplein 7 
1756 TZ ' t Zand 

sport- en evenementenhal 

' t Zand, 1 september 2015 

Gemeente Schagen 
T.a.v. College B&W 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

Onderwerp: zienswijze bezuinigingen accommodatiebeleid f korting exploitatiesubsidie 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de bezuinigingen die staan aangegeven in het nieuwe accommodatiebeleid van 
de gemeente Schagen schrijven wij als Stichting Bestuur Mult i treffer jullie deze brief. Middels deze 
brief wil len wij onze ongerustheid en ongenoegen over deze bezuinigingen uiten. Deze bezuinigingen 
zijn onacceptabel. Onze beheerder, de heer Piet de Geus, heeft hier inmiddels een uitgebreid 
gesprek over gehad met wethouder de heer Jelle Beemsterboer. 

In dit gesprek is gesproken over de financiën, organisatie en sociaal draagvlak. De Mult i treffer is niet 
alleen een sporthal, het is een multifunctionele accommodatie waar vele sociale en maatschappelijke 
activiteiten plaatsvinden. Wij ontvangen sinds 1998 een budget van de gemeente. Dit bedrag 
gebruiken wij om onze multifunctionele accommodatie te exploiteren. Wij als bestuur zien ook in dat 
wij niet ontkomen aan bezuinigingen. Maar een korting op de exploitatiesubsidie van 25 procent, 
verdeeld over twee jaar, is ons inziens onacceptabel. Hierdoor worden wij genoodzaakt om onze 
zaalhuurprijs te verhogen met C 6,50 per uur per jaar. Dus na twee jaar C 13,-. Deze verhoging kan 
geen van onze gebruikers financieel aan. Met grote gevolgen op sportief, sociaal en maatschappelijk 
vlak. Het sociale draagvlak in 't Zand is groot, maar deze bezuinigingen zijn te fors. Wij denken graag 
mee en willen dan ook op korte termijn om tafel met de gemeente. Graag zien wij uw reactie 
tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Bestuur Multitreffer 

Quirien van Trigt (secretaris) 


